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Sammanfattning 

 

Detta examensarbete har genomförts på begäran av byggnadstekniska byrån i Uppsala. Företaget 

behöver en ny beräkningsmall med vindlastberäkning för väggar och olika taktyper enligt Eurokod.  

I dagsläget använder företaget en beräkningsmall som är baserad på gamla normer enligt BKR. Dessa 

normer kan dock inte användas längre enligt nya bestämmelser inom branschen. Enligt de nya 

bestämmelserna bör dessa vindlastberäkningar genomföras med hänsyn till Eurokod i framtiden.  

För att kunna beräkna vindlasten enligt Eurokod och effektivisera beräkningsgången har man 

utvecklat en beräkningsmall baserad på Eurokod. Alla nödvändiga parameterar enligt standarder har 

använts i beräkningsmallen och användaren tillåts genomföra en snabb och enkel inmatning av 

projektmått för att på ett automatiserat sätt genomföra belastningsanalysen. Detta program har 

skrivits och utvecklats i beräkningsprogrammet, Excel.  

Nyckelord: Vindlast, Beräkningsmall, Eurokod, BKR 

  



  



Abstract 

This bachelor thesis has been carried out at the request of an engineering company located in 

Uppsala. The company is aiming for a new computation template developed for wind load 

computations for walls and different ceiling types according to Euro-codes.  

In the current situation, the company uses a computation template that is based on old standards 

namely, BKR. These standards are not allowed to be used anymore due to new regulations within this 

market. Within the computational framework of the new regulations, these wind load computations 

have to be performed based on the methods presented in the Euro-codes in future.  

In order to compute the wind load according to Euro-code, an automated program has been 

developed for computational purpose according to the methods based on Euro-code. All the 

necessary parameters according to the standards have been inserted as input data in the program. 

The program has been developed with the purpose to be very user friendly for faster load analysis. 

The user is allowed to input project metrics to perform a quick load analysis in an automated 

manner. This program has been written and developed in the computational software, Excel. 

Keywords: Wind load, Calculation model, Euro-code, BKR  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Innan 2011 var Boverkets konstruktionsregler (BKR) och allmänna råd gällande i Sverige när det 

kommer till lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk. Eftersom man ville ha en och samma 

konstruktionsregler och standarder inom Europa så har man ersatt BKR med Eurokod under den 

senaste tiden. Från och med januari 2011 trädde de nya europeiska standarderna för dimensionering 

av byggnadskonstruktioner i kraft.  Eurokoder är standardregler och innehåller huvuddelar så som 

betong, laster, stålkonstruktioner och träkonstruktioner för dimensionering av bärverk. Dessa 

standarder och regelverk bör gälla i hela Europa. Eurokoder är idag tillgängliga för alla som är 

verksamma i Sverige. [1-6] 

1.2 Syfte och målformulering  
Syftet med detta kandidatarbete är att förenkla beräkningsgången för att få fram snabbt och enkelt 

den dimensionerande vindlasten på väggar samt olika taktyper så som plan tak, pulpettak, sadel- 

motfalltak och valmade tak. 

Målet är att ta fram en beräkningsmall med hjälp av Excel för att underlätta möjligheten att 

genomföra mer exakta och effektiva beräkningar för vindlasten enligt Eurokod.  

1.3 Avgränsningar 
Företaget använder idag Microsoft Excel för sina beräkningsmallar. Efter kort diskussion i början på 

projektet valde man att fortsätta på samma spår och inte gå över till något annat 

beräkningsprogram. Arbetet skulle fokuseras på implementeringen av de nya standarderna i ett 

liknande mall som den nuvarande. Man har även ett önskemål om att kombinera den nya 

beräkningsmallen från detta arbete till andra beräkningsmallar som företaget redan använder sig av.  

Beräkningsmallen riktar in sig på vertikala väggar på byggnader med rektangulär planform och de 

vanliga taktyperna så som Sadel- och motfallstak, Valmade tak, Plan tak och Pulpettak. Alla formler 

och beräkningar är enligt Eurokod 1: laster på bärverk SS-EN 1991-1-4, Vind. Läsaren hänvisas till [1] 

för vidareanalys av de ingående detaljerna.  

 

1.4 Metod och material 
För att kunna bekanta sig med vindlast dimensionering generellt har studier på bland annat 

Boverkets handbok om snö och vindlast [2] genomförts.  Denna handbok ger ett övergripande inblick 

till hur vindlaster påverkar olika byggnadsdelar. 

Eurokod 1: laster på bärverk SS-EN 1991-1-4, Vind, ger beräkningsregler för dimensionering av 

bärverk vilket beräkningsmallen i utvecklat i detta arbete är baserad på. Man har även använt sig av 

boken Byggkonstruktion [3] som innehåller ett fler tal exempel på bland annat vindlastberäkning 

enligt Eurokod. 

För att få djupare förståelse inom ämnet har det inledningsvis gjorts en studie över ett antal tidigare 

projekt som genomfördes på företaget om vindlast samt egna handberäkningar. Detta för att öka 

kunskapen om hur beräkningsgången görs i praktiken.  

http://www.synonymer.se/?query=koncentrera%20sig%20p%C3%A5
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För att få större inblick om hur det fungerar i verkligheten har intervjuer genomförts med erfarna 

konstruktörer från olika företag som har arbetat med vindlast beräkningar.  

För att förbättra möjligheten att utveckla ett användarvänligt beräkningsprogram i Excel har man 

även använt sig av Webbaserade kurser för programmering i Excel. Detta har underlättat förståelsen 

av kodautomatiseringen och datahanteringen inför mallutvecklingen. 

1.4.1 Excelmall 

För att effektivisera arbetet med vindlastberäkningen och reducera beräkningstiden för att ta fram 

de ingående nödvändiga modellparametrarna för vindlaster har en beräkningsmall utvecklats på 

Excel. Denna mall är uppbyggd av flera tabeller. Mallens tabeller är koordinerade och kombinerade 

för hanteringen av olika modeller och parameterar. Användaren erbjuds möjligheten att fylla i 

önskade mått på byggnadens långsida, kortsida, totala tak höjd, tak typ, takvinkel och vindriktning i 

de gulmarkerade rutorna enligt Figur 1.1. Med hjälp av dessa mått tillsammans med de 

inprogrammerade formlerna enligt Eurokod kan man beräkna den karakteristiska vindlasten för olika 

zoner på väggen och taket. Mallen innehåller alla formler, tabeller och parametrar och kravställande 

regler enligt SS-EN 1991 Eurokod 1 avseende vindlast på väggar och 4 olika taktyper. 

Beräkningsmallen fungerar enligt flödesschemat presenterad i Figur 1.2-3.  

Flödesschemat illusterar beräkningsmetoden. Alla olika ingående delar av koden finns med för att 

underlätta översikten av beräkningsmallen. 

 

Figur 1.1 Indata för beräkningsmall 
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Figur 1.2: Flödesschemat illusterar beräkningsmetoden för vägg. 
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 Figur 1.3: Flödesschemat illusterar beräkningsmetoden för olika taktyper. 
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2 NULÄGESBESKRIVNING 

2.1 Företaget 
Kandidatarbetet har genomförts på begäran av Byggnadstekniska Byrån AB i Uppsala. 

Byggnadstekniska Byrån, BTB är ett konsultföretag inom Byggsektorn. Företaget har sedan starten 

utvecklats till en framgångsrik och etablerad verksamet med drygt 50 medarbetare i Stockholm, 12 i 

Jönköping samt 3 i Uppsala. Deras största kontor med flest medarbetare befinner sig i centrala 

Stockholm. 

De uppdrag som företaget sträcker sig över är hela husbyggnadsområden med inriktning på 

konstruktion och byggteknik. Företaget har lång erfarenhet och bred kompetens inom olika 

projektkategorier så som nybyggnad och ombyggnad. Målet de strävar efter är att leverera beställda 

handlingar i överenskommen tid, med förväntad kvalitet och till en av marknadens bästa pris. 

Företaget växer konstant och har ambitionen att fortsätta med detta. [5] 

2.2 Eurokoder 
Bygg och anläggningsverksamheten har alltid varit baserad på nationella regelverk. Varje land har 

haft sina egna standarder baserade på egen forskning och utveckling inom området. Med den ökade 

globaliseringen i Europa har det inneburit att många länder har varit sammankopplade. Man har 

under de senaste åren aktivt strävat efter hitta standarder och beräkningsmetoder för 

dimensionering av bärverk för en global marknad. Samlingsnamnet på dessa standarder är 

Eurokoder. De ska klargöra kraven, bärförmågan, stadgan, beständigheten samt säkerhetsställa att 

säkerheten vid brand uppfylls för byggnader och anläggningar. De består av ett antal parametrar där 

varje enskilt land får välja så kallad nationell valda parametrar. Det innebär att i Sverige vals dessa 

parametrar utav Boverket och dessa ingår i föreskriften Eurokod Sverige. Utöver de nationella val 

som ingår i de olika delarna av Eurokoderna förekommer även förklarningar och råd i Eurokod 

Sverige.  För att få en enklare och tydligare fördelning av dessa har man delat upp Eurokoderna i 10 

olika standarder för dimensionering. Uppdelningen och beteckningen är följande: 

 SS-EN 1990 Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk  

 SS-EN 1991 Eurokod 1: Laster på bärverk  

 SS-EN 1992 Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner  

 SS-EN 1993 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner  

 SS-EN 1994 Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong  

 SS-EN 1995 Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner  

 SS-EN 1996 Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner  

 SS-EN 1997 Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner   

 SS-EN 1998 Eurokod 8: Dimensionering av konstruktioner med hänsyn till jordbävning  

 SS-EN 1999 Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner  

 SS står för svensk standard och EN står för europeisk norm. 

Eurokod ger stora fördelar för export och tjänsteföretagen. Vilket har gett en positiv effekt på 

konkurrensen och priserna. Eftersom konkurrensen inte längre är på nationell nivå utan är mellan 

olika länder har detta bidragit till att kostnaderna för byggprojekten minskat. Genom standardisering 

ökar tillgången på kompetens vilket bidrar till högre kvalitet på byggandet. Vid årsskiftet 2010/2011 

ersattdes Boverkets konstruktionsregeler av Eurokoderna. Eurokoderna är fria för nedladdning för 
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personer som är verksamma i Sverige. Boverket betalar för att denna funktion som ska vara 

tillgänglig för alla som verksamma i Sverige. [1-2-4] 

  



7 
 

3 TEORETISK BAKGRUND 

3.1 Vindlast 
För att kunna dimensionera olika delar av en byggnad exempelvis tak och väggar ska man ta hänsyn 

till olika typer av laster. En av de dimensionerande lasterna är vindlasten som detta arbete specifikt 

fokuserar sig på. När vinden blåser mot en byggnad har den en viss hastighet som skapar tryck eller 

sug på byggnaden. Hur stor påverkan vindlasten har på bärverket har med stoleken, formen och de 

dynamiska egenskaperna hos vinden att göra. Vindlasten måste beaktas vid dimensionering och vid 

bestämning av lastvärde. Där det förekommer otätheter på byggnadens yttre skal medför vindlasten 

indirekt på inre ytor. Dessa otätheter är oftast runt fönster, dörrar, skorstenar och öppna ventiler 

som är orsaken till tryckskillnaden. [1-2-4] 

3.2 Vindlast enligt Eurokoder 

3.2.1 Dimensionerande vindlast på ytor 

Inverkan av vind på bärverk och bärverksdelar ska bestämmas med hänsyn både till ut- och invändig 

vindlast. Utvändig och invändig vindlast beräknas enligt ekvationerna (1-2). Alla ingående parametrar 

i ekvationerna (1-2), presenteras med motsvarande beteckningar i Tabell 3.1 [1-2-3] 

     (  )     ,     (1)

     (  )     .     (2) 

Parametrar Beteckning 

       Utvändig- och invändig vindlast per ytenhet  

   (     ) Karakteristiska hastighetstryck 

    Referenshöjden för utvändig- och invändig vindlast 

          Formfaktorer för utvändig- och invändig vindlast 

Tabell 3.1: Ingående parameterar för beräkning av in- och utvändig vindlast. 

 

 
Figur 3.1 – Vindlast på ytor [1] 
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3.2.2 Karakteristiskt hastighetstryck,    (alternativ 1 av 3) 

Det karakteristiska hastighetstrycket,   ( ) på höjden  , kan bestämmas med hjälp av ekvation (3), 

   ( )  [      ( )]  
 

 
     

 ( ).    (3) 

Parametrar Beteckningar 

    Turbulensintensiteten på höjden   

    Medelvindhastigheten på höjden   

   Luftens densitet (rekommenderat värde 1,25 kg/  ) 

    Referenshastighetstrycket enligt ekvation (3) 

Tabell 3.2: Ingående parameterar för beräkning av karakteristiskt hastighetstryck (alternativ 1 av 3). 

Vindturbulens 

Turbulensintensiteten,   ( ), på höjden  , definieras som turbulensens standardavvikelse dividerad 

med medelvindhastighet. Vindens turbulenskomponent har medelvärdet 0 och standardavvikelsen 

  . Turbulensens standardavvikelse,   , kan bestämas enligt nedanstående uttryck. Alla ingående 

parametrar i ekvationer (4-6), presenteras med motsvarande beteckning i Tabell 3.3 [1] 

            ,     (4) 

  ( )  
  

  ( )
 

  

  ( )   (   )⁄
 , för             (5) 

   ( )    (    ).  för         (6) 

Tabell 3.3: Ingående parameterar för beräkning av turbulensintensiteten. 

Medelvindhastighet 

Medelvindhastigheten   ( ) på höjden ( ) över mark beror på 3 parametrar så som terrängens 

råhet, topografi och referensvindhastigheten. Medelvindhastigheten kan bestämmas med 

ekvationen (7),[1] 

   ( )    ( )    ( )    .     (7) 

Tabell 3.4: Ingående parameterar för beräkning av medelvindhastigheten. 

Topografi och terrängens råhet 

Om topografin orsakar att vindhastigheten ökar med mer än 5 % får detta beaktas genom 

användning av topografifaktorn   . Topografifaktorn kan bestämmas enligt bilaga A i Eurokod 1-SS-

 Beteckningar 

    Terrängfaktor 

    Referensvindhastighet 

    Turbulensfaktor (rekommenderat värde är        ) 

    Topografifaktorn, med värdet 1,0 om inte annat anges 

    Råhetslängden enligt Tabell 3.6 

Parametrar Beteckningar 

    Råhetsfaktor 

    Topografifaktor 

    Referensvindhastigheten 
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EN 1991-1-4 eller genom vindtunnelförsök. Om topografin redan är inräknad i referensvind-

hastigeten väljs topografifaktorn   ( ) till 1,0. 

 Råhetsfaktorn bestäms utifrån markens råhet på lovartsidan om byggnadsverket och höjden över 

markytan. Rekommenderad metod för bestämning av råhetsfaktorn på höjden ( ) ges i 

nedanstående uttryck. Parameten    och      beror av terrängtyp, rekommenderade värden ges i 

tabell 6 för de olika terrängtyperna. Alla ingående parametrar i ekvationer (8-10), presenteras med 

motsvarande beteckning i tabell 3.5 [1] 

   ( )       (
 

  
), för                 (8) 

   ( )    (    ), för            (9) 

         (
  

     
)
    

.     (10) 

Parametrar Beteckningar 

    Råhetslängden 

    Terrängfaktorn, som beror av råhetslängden 
  med uttryck (10) 

       0,05 m, terrängtyp ll, Tabell 3.6 

      Minsta höjden enligt Tabell 3.6 

      200 m 

Tabell 3.5: Ingående parameterar vid bestämning av råhetsfaktorn. 

 
Tabell 3.6: Terrängtyper och terrängparametrar enligt SS-EN 1991 Eurokod 1 [1] 

 

Referensvindhastighet 

Referensvindhastighets grundvärde,     bestäms som medelvindhastigheten under 10 minuter. Den 

är oberoende av årstid, vindriktning och bestäms på höjden 10 m över marken i öppen terräng med 

små vegetationer som gräs och med enskilda hinder vilka inte ligger tätare än 20 gånger hindrens 

höjd. [1] 
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3.2.3 Karakteristiskt hastighetstryck,    (alternativ 2 av 3) 

Det finns ett enklare sätt att bestämma det karakteristiska hastighetstrycket genom att använda 

Tabell 3.7. Tabellen är tagen från Eurokod SS-EN 1991- vind, som utgår ifrån referenshastigheten   , 

referenshöjden ( ) och terrängtypen. Med hjälp av dessa faktorer får man ut det karakteristiska 

hastighetstrycket. För att få fram de värden som inte har definierats i tabellen för karakteristiska 

hastighetstrycket används interpoleringsmetoden.[1-2] 

Tabell 3.7: Karakteristiskt hastighetstryck    för   =22, 24 respektive 26 m/s enligt SS-EN 1991 

Eurokod1 [1] 

3.2.4 Karakteristiskt hastighetstryck,    (alternativ 3 av 3) 

Det karakteristiska hastighetstrycket    ( ) på höjden  , kan också bestämmas enligt följande 

uttryck. Alla ingående parametrar i ekvationer (11-13), presenteras med motsvarande beteckning i 

tabell 8. Sambandet mellan exponeringsfaktorn   ( ) och höjden över markytan för olika 

terrängtyper definieras i figur 1. 

   ( )    ( )         (11) 

   ( )  
  ( )

  
     (12) 

    
 

 
     

      (13) 

Parametrar Beteckningar 

   ( ) Exponeringsfaktor 

   Luftens densitet (rekommenderat värde 1,25 kg/  ) 

    Referenshastighetstryck 

Tabell 3.8: Ingående parameterar för beräkning av karakteristiskt hastighetstryck (alternativ 3 av 3) 
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Figur 3.1: Exponeringsfaktorn   ( ) för   =1,0 och turbulensfaktorn   =1,0 [1] 

3.2.5 Formfaktorer för in- och utvändig vindlast 

Formfaktorer är baserade på vindtunnelförsök med turbulent gränsskikt, dvs. på försök som 

simulerar naturlig vind kring byggnader. Formfaktorer för invändig vindlast ger inverkan av vind på 

inre ytor av byggnaden.  Formfaktorer för utvändig vindlast ger inverkan av vind på byggnadens yttre 

ytor. Formfaktorer för utvändig vindlast för byggnader eller delar av den beror på byggnadens höjd 

och storlek och delas upp i globala och lokala faktorer. Den lokala formfaktorn,      , för en belastad 

area på 1    och den globala formfaktorn,       , för en belastad area på 10   . [1] 

       är avsedd att användas vid dimensionering av fästdon och mindre element med en 

area      

        är avsedd att användas vid dimensionering av bärverkets helhet 

 

Figur 3.2: Rekommenderad metod för bestämning av formfaktorn     med belastad area mellan 1 

och 10    enligt SS-EN 1991 Eurokod 1. [1] 
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Figuren är baserad på följande villkor och uttryck: 

                            (            )       .  (14) 

Formfaktorerna       och         i tabell (x-x) bör användas för de ortogonala vindriktningarna   ,     

och     . Dessa värden motsvarar de mest lämpliga värdena inom en sektor med öppningsvinkel 

       kring de givna ortogonala riktningarna. [1] 

Formfaktorn för invändigt tryck,     beror på byggnadens öppningar så som fönster, ventiler, 

skorstenar och otäthet runt dörrar. Den mest ogynnsamma kombination av ut- och invändig vindlast 

ska beaktas. Ytterdörrar och fönster ska anses vara stängda vid bestämning av invändig vindlast i 

brottgränstillstånd. För byggnader som inte finns någon dominant sida bör    -värdet bestämmas 

enligt figur 3. I figuren visas den relativa öppningsarean   och förhållandet mellan byggnadens höjd 

och längd i vindriktningen, h/d. Relativa öppningsarean  , som för varje vindriktning beräknas enligt 

uttryck (15). Om det inte är möjligt att räkna den relativa öppningsarean  , bör det mest 

ogynnsamma av     -värdena +0,2 och -0,3 användas. [1,2] 

  
∑                            

∑                  
    (15) 

 

Figur 3.3: Formfaktorer för invändig vindlast vid jämt fördelade öppningar. 

Zon indelning 

Den yta som påverkas av vindlast delas in i olika zoner med specifika formfaktorer. Formfaktorerna 

ska beaktas för varje zon vid dimensionering.  För zonindelning på väggar och olika taktyper se Bilaga 

2. [1] 
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4 GENOMFÖRANDE 

4.1 Projekt exempel 
Behovet som fanns på företaget var att göra en beräkningsmall för att underlätta beräkningsgången 

som användes. Det projektexempel som är vald att studeras nedan är en av de vanligaste 

projekttyperna på företaget. Syftet med detta exempel är bland annat att jämföra den gamla 

metoden som är enligt BKR med den nya metoden som är enligt Eurokod.  

4.2 Projekt 1 
Byggnads typ 1,5-Planshus 

Långsida 18 m 

Kortsida 10 m 

Totalhöjd 8 m 

Tak typ Sadel 

Taklutning        
Kommun Uppsala 

Referensvindhastighet    24 m/s 

Terrängtyp lll 

Tabell 4.1: Ingående parameterar projekt exempel. 

 

Figur 4.1: Typillustration över en husbyggnad [7] 

4.2.1 Beräkningsgång för dimensionerande vindlast enligt Eurokod 

1. Ta fram referenshastigheten,    och terrängtypen som gäller för det område byggnaden befinner 

sig, byggnadens totalhöjd, längd och bredd. 

2. Utifrån dessa parametrar kan ett värde på det karakteriska hastighetstrycket,    hämtas ur Tabell 

Na 2a-2b i Bilaga 2. Hamnar värdet mellan två värden i tabellen kan linjär interpolation tillämpas. 

Väggar 

3. Beräkna e (minsta av b eller 2h) för att kunna bestämma zonindelningen för vertikala väggar, A, B, 

C, D och E. 

4. Förhållandet mellan byggnadens höjd och längd tas fram, 
 

 
. 

5. Utifrån 
 

 
 kan hämtas formfaktorer för respektive zon fram ur Tabell 7.1 i Bilaga 2. Hamnar värdet 

mellan två värden i tabellen kan linjär interpolation tillämpas. 
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6. Formfaktorerna multipliceras med det karakteristiska hastighetstrycket och bildar karakteristika 

vindlasten,    mot varje zon. 

Tak 

7. Det finns olika taktyper med olika förutsättningar, bestäm tak typ och vindriktning. 

8. Utifrån vald tak typ och dess taklutning tas formfaktorer och zonindelningen fram ur Tabell 7.2-5 i 

Bilaga 2. 

9. Vindlasten för varje zon räknas fram genom multiplikation av formfaktorer med karakteristiska 

hastighetstrycket.   

4.2.2 Beräkningsgång för dimensionerande vindlast enligt BKR 

1. Ta fram referenshastigheten,      och terrängtypen som gäller för det område byggnaden 

befinner sig (kan hämtas ur Tabell Ba i Bilaga 2), byggnadens totalhöjd, längd och bredd. 

2. Utifrån dessa parametrar kan ett värde på det karakteriska hastighetstrycket,    hämtas ur Tabell 

Ca i Bilaga 2. Hamnar värdet mellan två värden i tabellen kan linjär interpolation tillämpas. 

Väggar 

3. Ta fram    (min av 0,2 l och 0,4 h),    (min av l och 2 h),    (min av 0,2 b och 0,4 h),    (min av b 

och 2 h) för att kunna bestämma zonindelningen A, B, C, Lovartsida, Läsida. 

4. Utifrån 
 

 
 kan hämtas formfaktorer för respektive zon fram ur Figur A2:1a i Bilaga 2. 

6. Formfaktorerna multipliceras med det karakteristiska hastighetstrycket och bildar karakteristiska 

vindlasten,    för varje zon. 

Tak 

7. Det finns olika taktyper med olika förutsättningar, bestäm tak typ och vindriktning. 

8. Utifrån vald tak typ och dess taklutning tas formfaktorer och zonindelningen fram ur Figur A2:1e-1l 

i Bilaga 2. 

9. Vindlasten för varje zon räknas fram genom multiplikation av formfaktorer med karakteristiska 

hastighetstrycket.   
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5 RESULTAT 

5.1 Beräkningsmall (Excel) 
Resultatet på detta kandidatarbete är en beräkningsmall på Excel som finns att studera i Bilaga 3. 

Användaren fyller i önskade mått på byggnadens långsida, kortsida, totala tak höjd, tak typ, takvinkel 

och vindriktning i de gulmarkerade rutorna enligt Tabell 5.1. Detta resulterar till att datorn räknar 

fram värdena per automatik enligt Tabell 5.2a och 5.2b.  

 

Tabell 5.1 Indata 
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Tabell 5.2a Resultat väggar 

 

Tabell 5.2b Resultat tak 
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5.2 Jämförelsestudie 
I Tabell 5.3 och 5.4 presenteras de resultat som framkommit vid jämförelsestudien.   

Karakteristisk vindlast på tak för varje zon kN/m2 

Vind mot långsida 
 

Vind mot kortsida 

Zon BKR Zon Eurokod 
 

Zon BKR Zon Eurokod 

A 0,73 F 0,51 
 

A – 0,8 F – 0,8 

B 0,37 G 0,51 
 

B – 0,88 G – 1,02 

C 0,58 H 0,44 
 

C – 0,66 H – 0,66 

D – 0,18 J -0,22 
 

D – 0,22 I – 0,37 

E – 0,18 I -0,15   E – 0,22 - - 

Tabell 5.3 Karakteristisk vindlast på tak 

 

Diagram 5.1 Vind mot kortsida 

 

 

Diagram 5.2 Vind mot långsida 
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Karakteristisk vindlast på vägg för varje zon kN/m2 

Vind mot långsida 
 

Vind mot kortsida 

Zon BKR Eurokod 
 

Zon BKR Eurokod 

A – 0,67 – 0,88 
 

A – 0,88 – 0,88 

B – 0,53 – 0,58 
 

B – 0,66 – 0,58 

C – 0,29 – 0,37 
 

C – 0,29 – 0,37 

E – 0,19 – 0,35 
 

E – 0,22 – 0,28 

D 0,63 0,58 
 

D 0,66 0,54 

D+E 0,82 0,93   D+E 0,88 0,82 

 Tabell 5.4 Karakteristisk vindlast på vägg 

 

 

Diagram 5.3 Vind mot kortsida 

 

 

Diagram 5.4 Vind mot Långsida 
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6 DISKUSSION  
Efter att ha utvecklat beräkningsmallen så har en jämförelse mellan de olika metoderna genomförts. 

Resultatet har presenterats i Tabell 5.1 och 5.2. Jämförelsen är mellan hur BKR och Eurokod beräknar 

de ingående vindlasterna. Man kan även illustrera hur stora vindlasterna är på olika zonerna.  

Det finns en tydlig skillnad i vinlasterna i vissa av dessa zoner. Exempelvis kan man se en ganska stor 

skillnad mellan vinlasterna på zon E på långsidan. 

Formfaktorerna enligt BKR är framtagna ur en graf, när värdena ska läsas av kan det medföra 

svårigheter och antaganden. Detta kan leda till att man får olika resultat vid olika tillfällen. När 

formfaktorerna ska tas fram enligt Eurokod tas dessa ur en tabell där värdena står specificerat, detta 

gör att man får ett mer exakt resultat.  

Vid jämförelse mellan BKR och Eurokod när det kommer till zonindelning på tak är skillnaden stor. 

Detta leder till att man inte kan jämföra värdena med varandra på direkten.  
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7 SLUTSATSER 
 

Följande slutsatser kan dras: 

 Beräkningsmallen har uppdaterats med det nya regelverket enligt Eurokod. 

 Beräkningsmallen är automatiserat och effektiviserat och är användarvänlig. 

 Den nya standarden enligt Eurokod verkar vara mera konservativ än BKR. 

 Beräkningsmallen underlättar för användaren genom tid 

 Med användning av beräkningsmallen minimeras slarvfel 

 Vid beräkning av vindlast ingår många parametrar och tabeller.  Oftast väljer en konstruktör 

en förenklad beräkning baserad på sin erfarenhet och känsla. Detta är inte alltid är en exakt 

beräkning men med hjälp av beräkningsmallen får man en mer exakt beräkning vilket innebär 

att överdimensionering undviks. 
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8 REKOMMENDATIONER 
Mina rekommendationer är att företaget skall börja använda beräkningsmallen parallellt med deras 

nuvarande hjälpmedel, som en kontroll. Mallen har testats fler tal gånger under hela kandidatarbetet 

och enligt mina kontroller fungerar mallen korrekt. Samtidigt rekommenderas att användaren ska 

kontrollera mallen med egna handberäkningar tills denne kan utesluta beräkningsfel. 

Handberäkningar på vindlast tar vanligtvis för en erfaren konstruktör mellan 1-2 timmar att beräkna. 

Med denna mall tar det 1-2 minuter vilket innebär en enorm tidsskillnad och tid är lika med pengar. 
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10 BILAGOR 

Bilaga 1 

Handberäkning enligt Eurokod 

Byggnads typ: 1,5-planshus 
Långsida: 14m 
Kortsida: 8,6m 
Byggnadenshöjd: 8m 
Tak typ: sadel 

Taklutning:       

Kommun: Uppsala 

 

       ⁄
       
             

}             
  

Vindriktning mot långsida(vägg) 

e = minsta av {
    

         
        

      

       

 

       ZON (A, B, D, E) 

 
 

 
 
 

   
                            Sug 

                      Sug 

                      Tryck 

                       Sug 

 

     (  )         [    
 ]                      

  Sug 

                         
  Sug 

                          
  Tryck 

                          
  Sug 

 

 Vindriktning mot kortsida(vägg) 

e = minsta av {
     

         
          

       

      

 

       ZON (A, B, C, D, E) 

 

 

 



28 
 

 

 
 
 

  
                            Sug 

                      Sug 

                      Sug 

                      Tryck 

                       Sug 

 

     (  )         [    
 ]                      

  Sug 

                         
  Sug 

                         
  Sug 

                          
  Tryck 

                          
  Sug 

Vindriktning mot långsida      (Tak) 

e = minsta av {
    

         
        

      

       

      

        ZON (F, G, H, I, J) 

                      Tryck 

                     Tryck 

                     Tryck 

                      Sug 

                      Sug 

 

     (  )         [    
 ]                      

  Tryck 

                         
  Tryck 

                         
  Tryck 

                         
  Sug 

                         
  Sug 

 

Vindriktning mot kortsida       (Tak) 

e = minsta av {
     

         
          

       

      

       

        ZON (F, G, H, I, J) 

                        Sug 

                       Sug 

                      Sug 

                      Sug 
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     (  )         [    
 ]                     

  Sug 

                         
  Sug 

                         
  Sug 

                         
  Sug 

Handberäkning enligt BKR 

Byggnads typ: 1,5-planshus 
Långsida: 14m 
Kortsida: 8,6m 
Byggnadenshöjd: 8m 
Tak typ: sadel 

Taklutning:       

Kommun: Uppsala 

 

         ⁄

       
             

}             
  

Vindriktning mot långsida(vägg) 

        

       

 

         (               )
        (        )

}    ZON (            1           2) 

 
 

 
 
 

  
                        Sug 

                  Sug 

                 Sug 

                          Tryck 

                       Sug 

 

     (  )         [    
 ]                       

  Sug 

                          
  Sug 

                         
  Sug 

                                             
  Tryck 

                                         
  Sug 

Vindriktning mot långsida(vägg) 

      

         

 

                                                           
1
 När man ser mot lä har man vinden i ryggen. 

2
 När man ser mot lovart har man vinden i ansiktet. 
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         (               )
        (        )

}    ZON (                       ) 

 
 

 
 
 

   
                       Sug 

                 Sug 

                 Sug 

                         Tryck 

                      Sug 

 

     (  )         [    
 ]                      

  Sug 

                         
  Sug 

                         
  Sug 

                                            
  Tryck 

                                        
   Sug 

Vindriktning mot långsida      (Tak) 

       (        )  

       (        )  

 

      

       

      

        ZON {           

 

                 Tryck 

                 Tryck 

                 Tryck 

                  Sug 

                  Sug 

 

     (  )         [    
 ]                      

  Tryck 

                         
  Tryck 

                         
  Tryck 

                                     
  Sug 

                       
  Sug 

Vindriktning mot kortsida       (Tak) 

       (        )  

 

      

       

       

        ZON (A, B, C, D, E) 

                 Sug 

                 Sug 
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                 Sug 

                 Sug 

                 Sug 

 

     (  )         [    
 ]                      

  Sug 

                         
  Sug 

                         
  Sug 

                                    
  Sug 

                      
  Sug 
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Bilaga 2 

 

Figur 7.5 – Zonindelning och beteckningar för vertikala väggar. 

 

Tabell 7.1 – Rekommenderade formfaktorer utvändig vindlast för vertikala väggar på byggnader med 

rektangulär planform [1] 
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Figur 7.6 – Zonindelning och beteckningar för plana tak [1] 
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Tabell 7.2 – Formfaktorer för utvändig vindlast på plana tak [1] 
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Figur 7.7 – Zonindelning och beteckningar för pulpettak [1] 
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Tabell 7.3a – Formfaktorer för utvändig vindlast på pulpettak med vindriktning      och        

[1] 

 

 

Tabell 7.3b – Formfaktorer för utvändig vindlast på pulpettak med vindriktning       [1] 
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Figur 7.8 – Zonindelning och beteckningar för sadel- och motfallstak [1] 
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Tabell 7.4a – Formfaktorer för utvändig vindlast på sadel- och motfallstak med vindriktning      [1] 

 

 

Tabell 7.4b Formfaktorer för utvändig vindlast på sadel- och motfallstak med vindriktning      [1] 
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Figur 7.9 – Zonindelning och beteckningar för valmade tak [1] 

 

Tabell 7.5 Formfaktorer för utvändig vindlast på valmade tak med vindriktning      och      [1] 
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Tabell NA 2a – Karakteristiskt hastighetstryck    för          respektive      ⁄  [1] 
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Tabell NA 2b – Karakteristiskt hastighetstryck    för          respektive      ⁄  [1] 
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Figur A2:1a Formfaktorer för väggar [2] 
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Figur A2:1e Formfaktorer för sadeltak (    ) [2] 
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Figur A2:1f Formfaktorer för sadeltak (    ) [2] 
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Figur A2:1g Formfaktorer för pulpettak (    ) [2] 
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Figur A2:1h Formfaktorer för pulpettak (    ) [2] 
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Figur A2:1i Formfaktorer för valmat tak (    ) [2] 
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Figur A2:1i Formfaktorer för valmat tak (    ) [2] 
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Figur A2:1k Formfaktorer för motfallstak (    ) [2] 

 

 

Figur A2:1l Formfaktorer för motfallstak (    ) [2] 
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Bilaga 3 

 

Uppdrag: Datum: 2014-05-16

Pos: Signatur:

14 m

8,6 m

8 m

45 grader

24 m/s

0,73 kN/m 2

ZON A B C D E

Långsida -1,20 -0,80 - 0,79 -0,48

Längdzon 2,8m 5,8m - 14,0m 14,0m

Kortsida -1,20 -0,80 - 0,74 -0,39

Längdzon 1,7m 6,9m - 8,6m 8,6m

0,93 kN/m2

0,82 kN/m2

A B C D E

-0,88 -0,58 - 0,58 -0,35

-0,88 -0,58 - 0,54 -0,28

RESULTAT ( kN/m2)

ZON

Total vindlast mot Kortsida (zon D+E) wk

vind mot kortsida

Vind mot långsida

α

RESULTAT

   BYGGNADSTEKNISKA BYRÅN

VÄGGAR

qp = 

KRAKTERISTISKT HASTIGHETSTRYCK

INDATA

Kortsida  (d)

Långsida  (b)

Totalhöjd  (h)                      

Kommun

Terrängtyp

Referenshastighet  (Vb)

Taktyp

Total vindlast mot Långsida (zon D+E) wk
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ZON Fup F eller Flow G H I J K L M N

Sug - 0,00 0,00 0,00 -0,20 -0,30 - - - -

Tryck - 0,70 0,70 0,60 0,00 0,00 - - - -

ZON Fup F eller Flow G H I J K L M N

Sug - 0,00 0,00 0,00 -0,15 -0,22 - - - -

Tryck - 0,51 0,51 0,44 0,00 0,00 - - - -

0,51 kN/m2

-0,22 kN/m2

TAK

Wk tak, max-sug

Wk tak, max-tryck

RESULTAT ( kN/m2 )


